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U S N E S E N Í 
 

z 78. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. dubna 2014 

 (č. 1142/78 – 1148/78) 

 

Přítomní členové rady :  I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. K. Gebauer, R. Schmuch 

Omluveni :  Ing. R. Pracuch 

Hosté :  - 

 
1142/78 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

vlastní rozpočtové opatření č. 10 /2014, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 3613, pol. 5171 ...................………..……………………  o     7 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5139 ................................................................  o     5 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3613, pol. 5169 ................................................................   o     2 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 6409, pol. 5901 .................................................................   o   14 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3412, pol. 5169 ................................................................   o   14 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na § 2212, pol. 5171 .................................................................  o 100 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 2219, pol. 5171 ................................................................  o   50 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5171 ................................................................  o   50 tis. Kč 

                                                                                                                      
1143/78 Rada městského obvodu 

a) bere na vědomí 

prodej časti pozemků parc.č. 580 a 581/1 

 

b) rozhodla 

o změně výměry u pronájmu části pozemků parc.č. 580 a 581/1 v kat. území Petřkovice u 

Ostravy, z původní výměry 300 m
2
 na novou výměru 200 m

2
, z důvodů prodeje části pozemků, 

nájemce p. Miloš Chlumecký, Hlučínská 7, O.- Petřkovice, s účinnosti od 1.5.2014 

         

c) zmocňuje 

starostu podpisem dodatku č.1 k nájemní smlouvě 

 
1144/78 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, mezi SMO, městským obvodem Petřkovice a FC 

ODRA Petřkovice, která se týká rozšíření předmětu pronájmu tribuny o novou ozvučovací 

aparaturu, s účinností od 1.5. 2014   
 

b) zmocňuje 

starostu podpisem tohoto dodatku  

 
1145/78 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zadání zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP+DPS 
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               Ivo Mikulica                                                                                                                

                 starosta                                                                                                 

Městského obvodu Petřkovice Městského obvodu Petřkovice 
 

 

                      Jiří Dřevjaný                                                                                                               

                       místostarosta                                                                                                 

        Městského obvodu Petřkovice                                    

  

 

na akci „Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích - PD“ uchazeči: 

Petr Lichnovský architektonická kancelář, s.r.o. 

zastoupená Ing.Arch. Petrem Lichnovským 

se sídlem:   Suvorovova 46/3, Ostrava - Zábřeh 

IČ: 26833611,  DIČ: CZ26833611 

za cenu nejvýše přípustnou: 752.000,- Kč bez DPH 

 

b) zmocnňuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo 

 
1146/78 Rada městského obvodu 

a) rozhodla 

o zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu  „Oprava komunikace 

pro pěší před budovou základní umělecké školy“, v rozsahu předloženého zadání, třem 

společnostem dle předloženého materiálu s tím, že termín pro podání nabídek je do dne 

28.4.2014 

  
1147/78 Rada městského obvodu 

a) projednala 

žádost p. Zuzany Šimíkové ze dne 14.4.2014, nájemkyně nebytového prosotru v domě č.p. 17, o 

souhlas s provedením drobných stavebních úprav:  

- přidání umyvadla a přívodu teplé a studené vody 

- výměnu okna nad vstupními dveřmi za větratelné 
 

b) souhlasí 

s provedením stavebních úprav 
 

c) souhlasí 

s proplacením faktury za výměnu okna, po předchozím předložení cenové nabídky a 

odsouhlašení 

 
1148/78 Rada městského obvodu 

a) schvaluje 

termíny konání rady MOb Petřkovice takto: 

15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6. a 24.6. 2014 
 


